
Звіт  роботи студентського наукового гуртка  

 

«Підвищення надійності та ефективності використання машин, 

технологічних комплексів та систем в аграрному виробництві»  

Секції №1: «Проектування технологічних процесів в аграрному 

виробництві» 

кафедри агроінженерії  

інженерно-економічного факультету  ОДАУ  за 2019-2020 навчальний рік 

 №

п/

п 

Види робіт ПІП  

доповідача  

Термін 

проведен

ня 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Написання заяв нових членів 

студентського наукового гуртка; 

обрання старости гуртка; розробка 

плану діяльності наукового гуртка 

на 2019-2020 н. р.; визначення 

тематики рефератів, доповідей на 

конференціях. 

Домущі Дмитро 

Панасович, 

члени гуртка 

Вересень 

2019 р. 

Виконано 

 

2 Енергозбереження  та 

ресурсозбереження  в 

технологічних процесах   

Написання наукових статей. 

Захаренко 

Владислав 

Олександрович, 

Робу Олександр 

Віталійович, 

члени гуртка 

Жовтень  

2019 р. 

Виконано 

 

3 Обґрунтування структури 

технічних засобів в технологіях  

вирощування та збирання 

зернових культур  при мінімізації 

експлуатаційних витрат. 

 

 

Мочуляк Олександр 

Сергійович, 

Сорокін Максим 

Сергійович,  

члени гуртка 

 

Листопад  

2019 р. 

Виконано 

 



1 2 3 4 5 

4 Експлуатаційне забезпечення 

машинно-тракторного парку 

паливно-мастильними 

матеріалами та економне їх 

використання. 

Рибальченко Руслан 

Анатолійович, 

Стаднійчук Євгеній 

Вікторович, 

члени гуртка 

Грудень 

2019 р. 

Виконано 

 

5 Програма і методика  з 

обґрунтування складу комплексів 

машин і машинно-тракторного 

парку в рослинництві 

Третельницький 

Дмитро 

Володимирович, 

Сарантило Євгеній 

Євгенович,  

члени гуртка  

Лютий 

2020 р. 

Виконано 

 

6 Аналіз результатів  і наробіток  з 

наукових досліджень.  

Мігов Сергій 

Сергійович, 

Сербінов 

Володимир 

Олегович, 

члени гуртка 

Березень 

2020 р. 

Виконано 

 

7 Підготовка статей  для публікації  

в наукових збірниках та 

конференціях. 

Сорокін Максим 

Сергійович,  

Стаднійчук Євгеній 

Вікторович, 

члени гуртка 

Травень 

2020 р. 

Виконано 

 

8 Заслуховування доповідей 

студентів для  науково-практичній  

конференції.  

Рахтопол Олександр 

Георгійович,  

Загородній Денис 

Юрійович,  

члени гуртка 

Травень 

2020 р. 

Виконано 

 

9 Організаційне зібрання.  

Підведення підсумків роботи за 

2019-2020 н.р. 

Домущі Дмитро 

Панасович, 

члени гуртка 

Червень 

2020 р. 

Виконано 

 

 

  



За результатами роботи наукового гуртка: 

 1. Було заслухано та обговорено на професорсько – викладацької наукової 

конференції – Секція: «Механізації сільського господарства»  доповіді студентів 

5-го курсу спеціальності агроінженерії інженерно-економічного факультету: 

1.1.«Мінімізація енергетичних витрат в технологіях  вирощування та збирання 

озимої пшениці»  – Мочуляк О.С.  

1.2.«Економне  використання паливно-мастильних матеріалів при експлуатації 

машинно-тракторного парку»  – Рибальченко Р.А.   

1.3.«Мінімізація експлуатаційних витрат в технологіях  вирощування та 

збирання ячменя»  – Сорокін М.С.  

1.4.«Мінімізація енерговитрат в технологіях  вирощування та збирання цукрових 

буряків» – Стаднійчук Є.В. 

2.Опубліковано статті в міжнародній науково-практичній конференції: 

2.1.Захаренко В.О., Робу О.В. (2019).  Комплексні енерговитрати  збирання 

озимої пшениці для різних технологій вирощування /Домущі Д.П.,  Устуянов 

П.Д., Захаренко В.О., Робу //Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції АГРОСФЕРА – «Технології виробництва сільськогосподарської 

продукції, як запорука продовольчого різноманіття та безпеки». – Одеса: ОДАУ,  

55-59. 

2.2.Захаренко В.О., Робу О.В. (2019).  Обґрунтування складу техніки для 

збирання озимої пшениці за експлуатаційними затратами./ Домущі Д.П.,  

Устуянов П.Д., Захаренко В.О., Робу О.В. //Збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції АГРОСФЕРА – «Технології виробництва 

сільськогосподарської продукції, як запорука продовольчого різноманіття та 

безпеки». – Одеса: ОДАУ, 71-76. 

3.Опублікована стаття в збірнику наукових праць Одеського державного 

аграрного університету: 

3.1. Zakharenko, V. (2019). Обґрунтування способів експлуатаційного 

забезпечення зернозбиральних комбайнів запасними частинами / Domushchi, D., 

Ustuyanov, P., Lipin, A., Zakharenko, V. //Аграрний вісник Причорномор’я, (95), 

199-209. Retrieved  із http://osau.site/ojs/index.php/visnuk/article/view/105. 

4. Проведено виїзне заняття на «День відкритих дверей» Компанії «ЛАНДТЕХ» 

с. Мешково–Погорелово Миколаевська область. 

 

 



 
Виїзне заняття на «День відкритих дверей» Компанії «ЛАНДТЕХ» 

 

Директор компанії «Ландтех» презентує відділ точного землеробства 



Технічна перерва презентації 

 

Презентація технічного розвитку компанії заступником директора 

 



 

 

Нагородження переможців інтелектуального конкурсу найкращого студента  

 

Демонстрація  енергонасиченої техніки з системою інтелектуального 

комплексного автоматичного керування  



 

На демонстраційному майданчику мобільної техніки компанії «ЛАНДТЕХ» 

 

 


